
    

    

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 27 de juliol de 2016 

Informe sobre l’afectació del  DECRET 267/2016, de 5 de 
juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys, als Ateneus. 
 
El 6 de juliol de 2016 ha estat aprovat el Decret que 
regula l’activitat d’educació en el lleure per a menors que 
es desenvolupin a Catalunya. 
 
Aquest decret deroga el que fins ara era vigent del 2003. 
 
Entrarà en vigor l’1 de novembre de 2016. 
 
Finalitat: 
Regular l’activitat de l’educació en el lleure, en totes 
aquelles activitats que hi participen més de 4 menors en 
activitats realitzades en temps de vacances escolars. 
 
Aquestes activitats d’entre d’altres són: 
Acampades, casals, colònies, camps de treball, casals 
esportius, etc. 
 
Requisits per realitzar l’activitat. 
La pot desenvolupar qualsevol persona física o jurídica, 
pública o privada.  
Haurà de comptar amb: 

1. Responsable de l’Activitat: persona física 
responsable de l’activitat sense perjudici que 
sigui l’entitat l’últim responsable 

2. Persona Dirigent: persona que està a l’activitat 
3. Equip de dirigents: monitors registrats i titulats, i 

director de lleure 
 
Obligacions: 
S’ha de tenir una assegurança d’accidents, i assistència 
sanitària 
 
També s’ha de tenir una assegurança de responsabilitat 
civil, els imports estan contemplats a la norma i s’han 
actualitzat respecte el Decret anterior. 
 
Tota activitat del lleure haurà de ser notificada a la 
Generalitat de Catalunya, informant del lloc de realització, 
durada i tipus d’activitat que es realitza, en el cas de les 
acampades en el bosc, haurà de ser en llocs permesos i 
autoritzats per la Generalitat. 
 

La notificació s’ha de fer via electrònica: 
http/tràmits.gencat.cat, s’haurà de fer amb una anticipació 
de set dies, abans de realitzar l’activitat. 
 
La notificació presencial s’haurà de fer 20 dies abans de 
l’inici de l’activitat. 
 
Durant la consecució de l’activitat el Responsable haurà 
de complir i tenir a disposició de persona competent de 
l’administració pública, la següent documentació: 

- Programa d’activitats, objectius, horari, 
calendari. 

- Autorització de pares o tutors dels menors 
conforme poden desenvolupar les activitats. 

- Fitxa de Salut del menor 

- Llista de noms i adreces dels participants 

- Tarja de salut o document que acrediti el dret a 
sanitat pública. 

- Documentació acreditativa del compliment en les 
assegurances 

- Còpia de la notificació de l’activitat a la 
Generalitat 

- Documents o carnets acreditatius del 
responsable i dirigents conforme són aptes per 
ser monitor o directors de lleure. 

 
Obligatorietat de complir amb la normativa de protecció 
de dades amb tots els documents que es posseeixen i 
gestionen per realitzar les activitats. 
 
Si no es compleix amb la normativa el responsable de 
l’activitat en serà el responsable i subsidiàriament l’entitat 
organitzadora. 
 
Serveis Jurídics de la FAC 

 


